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Kære alle. 
 
Covid19 ødelægger fortsat meget for os alle sammen. På sekretariatet arbejder vi stadig hjemmefra. Dog er 
der en enkelt medarbejder til stede på kontoret hver dag. Vi mødes alle digitalt hver dag kl. 9.30 – og i 
fredags lykkedes det også at samles over en fredags-øl og få markeret Mayas 10-års jubilæum og Jens 
Horstmann overgang til forstander for Gram Højskole, der forventes at åbne 1. august 2021. 
 
Med de nye skrappe forsamlingsregler må vi imødese mange aflyste generalforsamlinger hen over foråret. 
Der er ingen problemer i at udsætte en generalforsamling ud over det tidspunkt, som er fastsat i 
vedtægterne, når det sker med henvisning til regeringens corona-restriktioner. Konsekvensen vil være, at 
generalforsamlingen – når den bliver afholdt senere på året – skal godkende, at man er beslutningsdygtig 
på trods af, at mødet afholdes for sent i forhold til vedtægterne. Dette bør ikke blive et problem, da 
situationen i dag er så alvorlig, og at der dermed er god grund til at udskyde. Det betyder dog, at 
bestyrelsen skal fortsætte, indtil generalforsamlingen så kan afholdes. 
 

Find flere oplysninger og links på https://graenseforeningen.dk/informationer-vedroerende-
coronavirus. I kan naturligvis altid kontakte foreningskonsulenterne, hvis der er spørgsmål.  
 
Lokalforeningsmøder 
I landsforeningen fastholder vi ind til vi ved mere, og det vil sige i slutningen af februar, at der er 
lokalforeningsmøder den 13. marts i Middelfart og den 20. marts i Ringsted. 
 
Sendemandsmøde 
Vi fastholder endvidere Sendemandsmødet den 8. -. 9. maj på Vingsted Centret. Det betyder, at 
lørdag den 14. marts er sidste frist for lokalforeninger til at fremsende forslag til punkter på 
dagsordenen samt opstilling af kandidater til foreningens bestyrelse. På valg i år er Per Grau 
Møller (Region Syddanmark), Jørgen Bruun Christensen (Region Nordjylland), Erling Rørdam 
(Region Hovedstaden), Lars Bjerre (Region Sjælland) og Bo Trelborg (Region Midtjylland). De to 
sidstnævnte genopstiller ikke. 
 
Programmer 
Jeg er blevet spurgt, om deadline den 1. april for programtekster m.m. til lokalforeningernes 
programmer, som skal udkomme umiddelbart før sommerferien, kan skubbes fordi bestyrelserne 
ikke kan mødes. Det er af mange årsager uhensigtsmæssigt at rykke deadline. Jeg vil foreslå, at 
bestyrelsesmøder holdes digitalt via f.eks. TEAMS, eller at man benytter den gammelkendte 
metode og afholder et telefonmøde.  
 
Bedste hilsener 
Knud-Erik 
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